Privacyverklaring ZUM communicatie
Deze privacyverklaring is van toepassing

Indien er diensten of producten van ZUM

op alle door ZUM communicatie geleverde

communicatie worden afgenomen worden

diensten en producten. ZUM communicatie

er extra gegevens verwerkt: voor- en

is statutair gevestigd op de Stephenson-

achternaam, adres, KVK-nummer,

straat 15, 2561 XP te Den Haag en staat

telefoonnummer. Voor het registreren van

ingeschreven in het handelsregister van

domeinnamen kan ook uw geboortedatum,

de Kamer van Koophandel onder num-

geslacht en bankgegevens worden verw-

mer 27296619. ZUM communicatie kunt u

erkt.

bereiken per e-mail via info@zumcom.nl en
telefonisch op 06.512.85.315.

ZUM verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezond-

ZUM communicatie is verantwoordelijk voor

heid, etnische gegevens of strafrechtelijk

de verwerking van persoongegevens zoals

verleden.

weergegeven in deze privacyverklaring.
Verstrekken van gegevens aan derden
Welke persoonsgegevens verwerkt ZUM?

Alle gegevens worden door ZUM commu-

ZUM communicatie verwerkt uw persoons-

nicatie zelf verwerkt. Uw persoonsgegevens

gegevens omdat u gebruik maakt van onze

worden niet met derden gedeeld, tenzij we

diensten en/of omdat je deze zelf aan ons

op grond van een wettelijke verplichting ge-

hebt verstrekt. Gegevens die wij van u

houden worden deze gegevens te verstrek-

nodig kunnen hebben voor het leveren van

ken aan bevoegde instanties.

producten of diensten en/of omdat je deze
zelf aan ons hebt verstrekt.

Bewaartijd
Gegevens die niet langer nodig zijn worden

In eerste instantie verwerkt ZUM persoons-

verwijderd. U heeft recht op inzage, aan-

gegevens die nodig zijn om contact op te

passing, verwijdering of beperking van uw

kunnen nemen of te onderhouden, zoals

persoonsgegevens, zoals staat in de Al-

uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

gemene Verordening Gegevensbescherm-

Deze gegevens kunnen in de toekomst ook

ing.

worden gebruikt om u op de hoogte te
stellen van diensten of producten van ZUM

Wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen,

die voor u interessant kunnen zijn.

dan kunt u mailen naar info@zumcom.nl

Den Haag, 21-01-2019

